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فتارگپیش

امروزه فساد در ابعاد مختلف آن به عنوان یکی از مشکالت اصلی 

کنند با یل، دولتها تالش میکشورها در سراسر جهان مطرح است و به همین دل

نهادها و . استفاده از سازوکارهاي مختلف به پیشگیري و مبارزه با آن بپردازند

اند که موسسات مختلفی براي ارزیابی و سنجش فساد در جهان شکل گرفته

این موسسه هر . است) TI(المللی شفافیتیکی از مهمترین آنها، موسسه بین

تلف پیرامون میزان فساد مالی و اداري در بخشهاي ساله به ارائه گزارشهاي مخ

نماید که از این میان بارومتر جهانی مختلف کشورهاي جهان مبادرت می

به دلیل آنکه بیانگر افکار ) Global Corruption Barometer(فساد

ها عمومی درباره فساد است از جایگاه قابل توجهی نزد کارشناسان و رسانه

شود دیدگاه افکار عمومی این گزارش که هرساله منتشر می. باشدبرخوردار می

  . کنددر کشورهایی از هشت منطقه در پنج قاره جهان را منعکس می

 کشور جهان را درباره 86 نظرات مردم در 2010گزارش بارومتر سال

شیوع فساد در نهادهاي مختلف کشورشان جویا شده است که متاسفانه نام 

تواند با این حال نتایج این گزارش می. شوددیده نمیکشورمان در این فهرست 

اطالعات بسیار مفیدي در اختیار مسئوالن کشور و پژوهشگران قرار دهد تا 

  .بتوانند با آگاهی بیشتر به ارائه سازوکارهاي مبارزه با فساد اقدام نمایند

ریزي سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مرکز پژوهش و برنامه

امید است که . هاي گزارش حاضر به ترجمه آن همت گمارده استتهاهمیت یاف

ها راهگشاي ها و سیاستگذاريریزياین اقدام بتواند عالوه بر استفاده در برنامه

  .پژوهشهاي آینده باشد

               حسن صفرخانی

رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزي



  2  30گزارش پژوهشی شماره                      

  مقدمه

فافیت بزرگترین بارومتر جهانی فساد موسسه بین المللی ش

پیمایش براي جمع آوري نظرات عموم مردم در مورد فساد و تجارب آنها 

 91،500  از مصاحبه با بیش از 2010 بارومتر سال .از این پدیده است

ترین نسخه از زمان شروع این  کشور به دست آمد که جامع86نفر در 

م مردم در بارومتر به بررسی نظرات عمو. باشد می2003پیمایش در سال 

شان براي مبارزه با هاي دولتمورد سطوح فساد در کشورشان و تالش

 فراوانی رشوه، دالیل پرداخت 2010براین بارومترعالوه. پردازدفساد می

هاي مردم نسبت به گزارش موارد فساد را رشوه در سال گذشته و دیدگاه

  .دهدمورد بررسی قرار می

 2010 سپتامبر30 تا 2010ه زمان انجام پیمایش از اول ژانوی

درآمدمتغیرهاي آماري پیمایش عبارتند از سن، تحصیالت،. بوده است

گیري در هر کشور به صورت تصادفی بوده نمونه. مذهبوخانوار، اشتغال

و به طور کلی براي جمعیت بزرگسال طراحی شده بود و پوشش کل 

ها مصاحبه. ري درصد شه17 درصد ملی و 83: نمونه به این ترتیب است

عمدتاً (نامه یا از طریق تلفن و اینترنتبه صورت مصاحبه مستقیم، پرسش

 سال  بین مردان و زنان 16از جمعیت باالي ) در کشورهاي توسعه یافته

  . انجام شده است

که در شاخص ادراك (بارومتر، دیدگاه تحلیلگران و تجار کشورها

کمیل نموده و برداشت را ت) فساد و شاخص پرداخت رشوه ارائه شده

عموم مردم درباره نحوه تاثیرگرفتن نهادهاي عمومی از فساد را جمع 

 در نتیجه، . سواالت بارومتر، سال به سال متفاوت است.کندآوري می
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شوند که در دو یا چند هایی میهاي زمانی  محدود به پرسشمقایسه

 زمانی براي هايرویکرد کلی در خصوص مقایسه. اندنسخه گنجانده شده

ها از حیث هاي امسال با نزدیکترین یافته، مقایسه یافته2010بارومتر 

شده به همراه تحلیل تغییرات در تمام موارد، سالهاي مقایسه. زمانی است

   .انددر طول زمان در جدول یا نمودار نشان داده شده

آوري دیدگاه عمومی درباره فساد از اهمیت حیاتی جمع

کنند که این نظرات بینش مهمی در این خصوص ارائه می. برخوردار است

-شفافیت بین. گذاردفساد در سراسر دنیا چگونه بر زندگی افراد اثر می

الملل معتقد است ارائه دیدگاه عموم مردم درباره فساد، براي کسانی که 

. برند حائز اهمیت استاز پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم فساد رنج می

الملل مردم را به ایفاي نقش فعال در توقف ین، شفافیت بینعالوه بر ا

به این منظور، نسخه امسال . کندفساد و بهبود اداره امور تشویق می

بارومتر براي نخستین بار تمایل عمومی به شرکت در مبارزه با فساد را 

   .نیز جویا شده است

 فرصت منحصر به فردي براي کشف این 2010بارومتر سال

برداشت مردم از فساد و برخورد آنها با ارتشاء کند که فراهم میموضوع 

  .کشورها چگونه تغییر کرده است در طول زمان در برخی از

  : به این قرار است2010هاي اصلی بارومتریافته

o سطح فساد در سراسر جهان در طول سه سال گذشته افزایش

  یافته است

 ساد در کشورها  گزارش سطح ف10تقریباً در شش گزارش از هر

  . در طول زمان افزایش پیدا کرده است

دهندگان از افزایش فساد در آمریکاي بیشترین تلقی پاسخ
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  .شودشمالی و اتحادیه اروپا مشاهده می

o در سراسر جهان احزاب سیاسی به عنوان فاسدترین نهاد تلقی

  اندشده

 ًدرصد از پاسخ دهندگان، احزاب سیاسی را فاسد یا 80تقریبا

اند و پس از آن نظام اداري، دستگاه به شدت فاسد دانسته

. و پلیس قرار دارندقضایی، پارلمان

تر نظر افکار عمومی در طول زمان راجع به احزاب سیاسی منفی

شده است در حالی که در مورد دستگاه قضایی بهبود پیدا کرده 

.است

o ن  بدو2006تجربه ارتشاء خرد گسترده بوده و نسبت به سال

تغییر باقی مانده است

ماه گذشته 12کننده رشوه در پلیس به عنوان بیشترین دریافت 

عالوه براین، طبق نظر افراد پیمایش شده . تعیین شده است

خواري در طول زمان را به پلیس، بیشترین افزایش میزان رشوه

  .خود اختصاص داده است

مال از مجموع نه دستگاه ارزیابی شده، در هشت مورد احت

تر بیشتر از افراد با پرداخت رشوه از سوي افراد با درآمد پایین

  .درآمد باالتر بوده است

 مهمترین دلیل ارائه شده براي پرداخت رشوه اجتناب از مشکل

. در برخورد با ادارات بوده است

oاقدامات دولت در مبارزه با فساد اغلب ناکارآمد تلقی شده است

شان براي متوقف راد اقدامات دولتدر سراسر جهان نیمی از اف
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  .اندنمودن فساد را ناکارآمد دانسته

 ،در حالی که دیدگاه جهانی در طول زمان تغییر نکرده است

هاي دولت در آسیاي شرقی، نظر افکار عمومی درباره تالش

آمریکاي التین و آفریقاي پایین صحرا بدتر شده است اما در 

آمریکاي شمالی تا حدودي بهبود دولتهاي تازه استقالل یافته و 

.پیدا کرده است

oاعتماد اندکی به نهادهاي رسمی در مبارزه با فساد وجود دارد  

اند در مبارزه با یک چهارم افراد در سراسر جهان اعالم کرده

  . فساد به هیچ نوع نهاد خاصی بیش از سایر نهادها اعتماد ندارند

ها یا دولت براي  رسانهتقریباً یک چهارم افراد، بیش از همه به

.متوقف کردن فساد اعتماد دارند

oاي وجود دارد مبنی بر اینکه مردم در متوقف باور گسترده

   نقش دارند-دهی موارد فساد و تمایل به گزارش-نمودن فساد

اندیشند که عموم مردم دهندگان چنین میهفتاد درصد پاسخ

 در حالی که نیمی توانند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شوندمی

  .از آنها تمایل شخصی براي حضور در این کار داشتند

درصد 70: مردم مایل هستند فساد را به مقامات گزارش کنند 

-دهندگان اعالم کردند که یک واقعه فاسد را گزارش کردهپاسخ

تمایل به ارائه گزارش در آمریکا و اتحادیه اروپا بیشتر بوده . اند

.است
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  در سه سال گذشته فساد افزایش یافته است: نظر مردم جهان-1

، سطح فساد در 2010شده در بارومتربا توجه به نظر افراد مصاحبه

دگان بیش از نیمی از پاسخ دهن. سه سال گذشته، افزایش یافته است

 درصد افراد، 30معتقدند فساد افزایش یافته است در حالی که از نظر 

این در . سطح فساد در سه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است

کند که میزان فساد حالی است که از هر هفت نفر تنها یک نفر فکر می

باور به افزایش سطح فساد در سه . در سه سال گذشته کاهش یافته است

 درصد در 60(گذشته در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده استسال 

  .ها در پیوست مراجعه کنیدبه مشروح یافته).  درصد52مقابل

اي درباره نسبت تغییرات در سطوح فساد هاي منطقهتفاوتالبته

در حالی که بیش از دو سوم پاسخ دهندگان در اتحادیه اروپا . وجود دارد

افزایش فساد در سه سال گذشته اعتقاد دارند، این و آمریکاي شمالی به 

رقم در آسیاي جنوب شرقی و کشورهاي تازه استقالل یافته شوروي 

با این حال حتی در این دو منطقه ).1نمودار (سابق کمتر از نصف است

نیز، حدود سه برابر پاسخ دهندگان افزایش فساد را در مقایسه با کاهش 

  .اندآن گزارش کرده
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تغییرات در سطوح فساد در سه سال گذشته بر حسب : 1دار نمو

  مناطق

  فاسدترین بخش یا نهاد:  احزاب سیاسی-1-1

دهندگان را درباره میزان فسادي که  نظر پاسخ2010بارومتر 

.بخش و نهاد کلیدي در کشورشان وجود دارد، جویا شد11معتقدند در

پرورش، دستگاه قضایی، این نهادها شامل دستگاه اداري، نظام آموزش و 

هاي غیردولتی، پارلمان، پلیس، احزاب سیاسی ، ها، ارتش، سازمانرسانه

.بخش خصوصی و نهادهاي مذهبی است

طور کلی، احزاب سیاسی فاسدترین نهاد از سوي مردم شناخته به

 درصد پاسخ دهندگان فکر می کنند که احزاب، فاسد 80تقریباً . اندشده

به دنبال آن و در گروه دوم دستگاه اداري، . ستندیا به شدت فاسد ه
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گروه سوم شامل بخش خصوصی، نهادهاي . ها و پلیس قرار دارندپارلمان

پاسخ دهندگان . ها و نظام آموزشی استمذهبی، دستگاه قضایی، رسانه

هاي غیردولتی را کمتر از سایر نهادها در سراسر جهان، ارتش و  سازمان

 درصد، این دو نهاد را فاسد و یا 30اند، هر چند کردهمبتال به فساد تلقی 

  .دانندبه شدت فاسد می

سطح مشاهده شده فساد در نهادهاي اصلی در سراسر : 2نمودار 

  جهان

  

نشان می دهد که برداشت مردم در مورد چگونگی تاثیر 3نمودار

ها و سازمانهاي کلیدي در طول زمان تغییر زیادي نکرده فساد بر بخش

 احزاب سیاسی در صدر لیست و 2010 و 2004در هر دو سال .ستا

با این حال، . اندسازمانهاي غیردولتی و ارتش در انتهاي لیست قرار داشته
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نهادهاي مذهبی و احزاب سیاسی شاهد بیشترین افزایش فساد در طول 

هاي غیردولتی و بخش خصوصی، ها در مورد سازماناند و تلقیزمان بوده

این در حالی است که نظر افکار عمومی درباره دستگاه . ه استبدتر شد

طوري که تعداد افرادي که دستگاه قضایی را قضایی بهبود یافته است به

  . درصد کاهش یافته است10اند فاسد یا به شدت فاسد دانسته

  

بخشهاي اصلی و نتایج کلی / نهادهامقایسه زمانی تاثیر فساد بر: 3نمودار 

  آن

یک چهارم افراد در سراسر جهان :  خردردم از رشوهتجربه م-2

  اندرشوه پرداخت کرده

خواري در میان عموم  به بررسی تجارب رشوه2010بارومتر 
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در بارومتر . پرداخته است)  نفر77000بیش از (مردم در سراسر جهان 

این سؤال مطرح شده است که آیا آنها در برخورد با نه نهاد اصلی رشوه 

 میزان ارتشاء 2010هاي گذشته، بارومتر اند؟ همانند نسخهدهپرداخت کر

را در ارتباط مردم با گمرکات، آموزش و پرورش، دستگاه قضایی، امالك، 

خدمات پزشکی، پلیس، خدمات ثبت و پروانه، اداره مالیاتی و خدمات 

 ماه گذشته از هر چهار نفري که با 12در . زیربنایی بررسی نموده است

  . استاند، یک نفر پرداخت رشوه را گزارش کردها سروکار داشتهاین نهاده

کشورهایی که بیشترین موارد پرداخت رشوه خرد در آنها 

افغانستان، کامبوج، کامرون، هند، : گزارش شده شامل این کشورها است

 در 1جدول(عراق، لیبریا، نیجریه، فلسطین، سنگال، سیرالئون و اوگاندا

  ).دهد را نشان مییوست نتایج کامل در پ3ادامه و جدول 
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دهندگانی که در دوازده ماه گذشته، درصد پاسخ: 2جدول 

  اندپرداخت رشوه به نه نهاد اصلی را گزارش کرده

  . سازمان شفافیت بین الملل2010بارومتر جهانی فساد : منبع

  

ارقام مربوط به پاسخ دهندگانی . انددهی شدهدرصدها وزن

. اندها در تماس بوده و به هر یک از آنها رشوه پرداختهاست که با نهاد

نتایج براي . اي تعریف شدندها با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشهگروه

مالزي براي هشت نهاد به جاي نه نهاد محاسبه شد زیرا سوال درباره 

مراکش با توجه به نرخ . اداره مالیاتی در این نظرسنجی وجود نداشت
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ا دستگاهها در جدول وارد نشد و آفریقاي جنوبی نیز به پایین تماس ب

هاي مربوط به این سوال در لیست قرار دلیل نگرانی از عدم اعتبار داده

بنگالدش نیز به دلیل مشکالت کدنمودن این سوال، در جدول . نگرفت

  .نیامده است

 نشان می دهد که جوانان نسبت 2010همانند گذشته، بارومتر 

 درصد 35.کنندبا احتمال بیشتري رشوه پرداخت میبه افراد مسن 

سال 30اند زیرکسانی که پرداخت رشوه در سال گذشته را گزارش کرده

 ساله و باالتر چنین گزارشی 65درصد افراد 21سن دارند، در حالی که 

تفاوت جنسیتی معناداري در گزارش 2010بارومتر).2جدول(اندداده

هاي قبلی داراي تغییراتی است ر قیاس با نسخهرشوه پیدا نکرد که این، د

هاي قبلی  احتمال پرداخت رشوه از سوي زنان کمتر از زیرا در گزارش

  ).پیوست(مردان بود

  

 ماه گذشته پرداخت رشوه به نهادهاي 12درصد افرادي که در : 3جدول 

  مختلف را گزارش کردند، بر طبق گروه سنی

  

  ستپلیس در صدر لی:  رشوه خرد-1-2

ها به عنوان بیشترین پلیس نهادي است که در اغلب گزارش

دهد،  نشان می4همانطور که نمودار .شوددریافت کننده رشوه اعالم می
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 نفري که با پلیس تماس داشتند 10تقریباً در سراسر جهان سه نفر از هر 

پس از آن دستگاه قضایی و . اندیک  مورد پرداخت رشوه را گزارش کرده

در انتهاي لیست ادارات مالیاتی قرار دارند .ثبت و پروانه قرار دارندادارات 

اند پرداخت رشوه را که تنها چهار درصد کسانی که با آنها سروکار داشته

  .اندگزارش کرده

 ماه گذشته پرداخت یک 12درصد افرادي که در : 4نمودار 

  برحسب نهاد/ اندرشوه را گزارش کرده

بارومتر .اي وجود داردهاي منطقهفاوت مورد تالبته در این

دهد در آسیا و اقیانوسیه و آمریکاي التین، افرادي که با  نشان می2010

اند بیشتر از سایر مناطق رشوه پرداخت دستگاه قضایی سروکار داشته
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باالترین سطح رشوه در کشورهاي جنوب صحراي آفریقا در . اندکرده

اما در . ریباً همتراز با پلیس استادارات ثبت و پروانه بوده که تق

-کشورهاي اروپایی مردم اعتقاد دارند که گمرکات بیشتر مایل به رشوه

خواري هستند در حالی که در آمریکاي شمالی خدمات مربوط به امالك 

 هر چند در هر دو منطقه به طور کلی میزان ارتشاء پایین -باالتر است

  ).3جدول(است

 ماه گذشته یک پرداخت 12در درصد افرادي که : 4جدول 

  بر حسب نهاد و منطقه/ رشوه را گزارش کردند

  

   میزان همبستگی رشوه خرد-2-2

دهد در سراسر جهان افراد  مجدداً نشان می2010بارومتر

در هشت دستگاه از نه نهاد . بینندفقیرتر، از رشوه دادن بیشتر زیان می
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 به افراد با درآمد باالتر تر، نسبتخدماتی، افرادي داراي درآمد پایین

بیشترین اختالف در مورد گمرکات و . اندبیشتر رشوه پرداخت کرده

-ادارات ثبت و پروانه وجود دارد که در آن پاسخ دهندگان با درآمد پایین

  ).5نمودار(اندتر، پرداخت رشوه بیشتري را گزارش کرده

  

 ماه گذشته یک پرداخت 12درصد افرادي که در : 5نمودار 

  بر حسب درآمد و خدمات/ اندرشوه را گزارش کرده

  

 هیچ کاهشی در سطح رشوه خرد در پنج سال گذشته رخ -3-2

  نداده است

 به ما این امکان را می دهد که نحوه تغییر 2010بارومتر 

نتایج در . خواري در طول زمان را بررسی نماییمتجارب مربوط به رشوه

کنندگان از ح جهانی، استفادهدر سط: این خصوص، دلسردکننده است
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. اندهفت نهاد اصلی سطح پرداخت رشوه را مشابه پنج سال پیش دانسته

-نهاد بررسی می/با این حال، زمانی که این موضوع را در سطح خدمات

پرداخت رشوه به دستگاه : تر نیز هستکنندهکنیم نتایج حتی نگران

شته به طور قابل قضایی، پلیس و خدمات ثبت و پروانه نسبت به گذ

  .توجهی بیشتر شده است

 ماه گذشته در 12مقایسه زمانی درصد افرادي که در : 6نمودار 

  اندمواجهه با نهادها یک پرداخت رشوه را گزارش کرده

  

در بالکان غربی، . اي در این مورد نیز وجود داردتفاوتهاي منطقه

-دگان نشان میدهنترکیه و کشورهاي پایین صحراي آفریقا، جواب پاسخ

با این حال گزارش رشوه در . خواري افزایش یافته استدهد که رشوه

  .آسیا و اقیانوسیه به طور متوسط، کاهش یافته است
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 ماه 12اي و زمانی درصد افرادي که در مقایسه منطقه: 7نمودار

  اندگذشته یک پرداخت رشوه را گزارش کرده

  .2010 و 2006 شفافیت بین الملل بارومتر جهانی فساد سازمان: منبع 

  

-درصدها در مورد پاسخ دهندگانی که با خدمات ذکرشده سروکار داشته

تنها کشورهاي موجود در هر دو نسخه . دهی و محاسبه شده استاند وزن

خاورمیانه و شمال آفریقا و . اندبراي مقایسه مورد استفاده قرار گرفته

ه که تعداد اندکی از آنها در بارومتر یافتمناطق و کشورهاي تازه استقالل

  . ذکر شده بودند، در این بارومتر نیامده است2006سال 

دهی؟ اغلب براي اجتناب از مشکل در برخورد با  چرا رشوه-4-2

  ادارات

 2010تر تجارب مردم در مورد رشوه، بارومتربراي درك عمیق

به طور . شودپردازد که چرا رشوه پرداخت می به بررسی این موضوع می
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خواهد دلیل خود براي پرداخت تر، بارومتر از پاسخ دهندگان میروشن

نزدیک به . آخرین رشوه را بر اساس لیست ارائه شده به آنها ارائه نمایند

نیمی از پاسخ دهندگان دلیل آخرین پرداخت رشوه را جلوگیري از 

اسخ دهندگان تقریباً یک چهارم پ. اندمشکل در برخورد با ادارات دانسته

اند و برخی تسریع کارها را به عنوان دلیل پرداخت رشوه بیان کرده

  .انددریافت خدماتی که سزاوار آن هستند را عنوان نموده

  

اند که آخرین باري که درصد افرادي که گزارش داده: 5جدول

  رشوه پرداخت کردند به این دلیل بوده است

  

در آسیا و اقیانوسیه، . دهدشان نمیاي را ناین نتایج، تفاوتهاي منطقه
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دهنده حق مهمترین دلیل گزارش شده دریافت خدماتی بود که پاسخ

دانست، در حالی که در کشورهاي پایین صحراي آفریقا خود می

 در خاورمیانه، .جلوگیري از مشکل در مواجهه با ادارات عنوان شده است

همترین علت گزارش امریکاي التین و کشورهاي تازه استقالل یافته م

  .شده، تسریع کارها بوده است

   ادراك و تجارب مردم از فساد با ارزیابی نخبگان همسو است-3

کند که همسویی دیدگاه  این امکان را فراهم می2010بارومتر

شاخص ادراك . عموم مردم و متخصصان درباره فساد را بررسی نماییم

فساد ادراکی در بخش میزان ) CPI(فساد سازمان شفافیت بین الملل

آخرین نسخه آن یعنی . کندگیري میدولتی در سراسر جهان را اندازه

 کشور در سراسر جهان را بر اساس امتیاز 178، 2010شاخص سال 

در مقایسه با . بندي کرده استرتبه) بسیار فاسد(تا صفر) بسیار پاك(10

خص بارومتر جهانی فساد که منعکس کننده افکار عمومی است، شا

  .ادراك فساد منعکس کننده نظرات کارشناسان و تجار است

که ( نشان می دهد، برداشت عموم مردم 8همانطور که نمودار

و برداشت کارشناسان در شاخص ادراك )  آمده2010در بارومتر 

این بدان معنا است که به طور متوسط .  همسوستCPI( 2010(فساد

 کارشناسان فساد را گسترده در این کشورها هروقت تجار، تحلیلگران و

  .دانندکنند، عموم مردم نیز فساد را گسترده میتلقی می

کشورها و مناطقی وجود دارد که این دو دیدگاه در آنها متفاوت 

در استرالیا، کانادا، شیلی، هنگ کنگ، ایرلند، ژاپن، نیوزلند، . است

ي نسبت ترانگلستان و ایاالت متحده متخصصان و تحلیلگران نظر مثبت
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برعکس، . دانند، دارندبه عموم مردم، که سطح فساد در کشور را باالتر می

در افغانستان، آذربایجان، گرجستان، عراق، مراکش و ویتنام، عموم مردم  

  .دانندکنند، نمیفساد را به گستردگی که کارشناسان تصور می

  در مقایسه با2010تلقی عمومی از فساد در بارومتر : 8نمودار 

  2010تلقی نخبگان از فساد در شاخص ادراك فساد سال 

  

با توجه به ماهیت پنهان فساد، صاحبنظران ادراك را به منزله 

بارومتر امکان بررسی این رابطه . دانندفیلتري براي سطح واقعی فساد می

خواري با ادراك را از طریق تحلیل هسویی تجربه مردم از رشوه

. نمایدشود، فراهم میاك فساد منعکس میکارشناسان که در شاخص ادر

بسیار (تا صفر) بسیار پاك(10شاخص ادراك فساد، کشورها را از مقیاس 

ها دهد که تجربیات و برداشتنتایج نشان می.کندبندي میرتبه) فاسد

به عبارت دیگر، کشورهایی که بخش دولتی . ارتباط نزدیکی به هم دارند
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ر از فساد است، همان کشورهایی هستند که آنها از نظر کارشناسان متاث

 ماه گذشته 12، بیشترین پرداخت رشوه در2010دهندگان بارومترپاسخ

  .انداز سوي آنها را گزارش کرده

 در 2010خواري در بارومتر تجربه مردم از رشوه : 9نمودار 

  2010مقایسه با تلقی نخبگان از فساد در شاخص ادراك فساد 

  

ها موثر نبوده است اما به باور عموم اد دولت اقدامات ضدفس-4

  ها در جلوگیري از فساد نقش حیاتی دارندها و دولتمردم، رسانه

  ها براي مبارزه با فساد ناکارآمد است تالشهاي دولت-1-4

هایشان هاي دولت از مردم پرسیده است که تالش2010بارومتر 

نیمی از . کنندرزیابی میبراي جلوگیري از فساد در کشور خود را چگونه ا
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اند اقدامات ضدفساد دولت خود را کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفته

کنند که  نفر، سه نفر فکر می10پندارند، در حالی که از هر تاثیر میبی

  ها موثر هستند؛این تالش

  نتایج کلی ارزیابی اقدامات دولت در مبارزه با فساد: 10نمودار 

  
  

هاي مهمی در مورد اینکه مردم اقدمات ا تفاوتدر تمامی کشوره

 10 نفر از هر 7تقریبا . کنند، وجود داردشان را چگونه ارزیابی میدولت

دهنده در آذربایجان، کامبوج، فیجی، گرجستان، کنیا، لوکزامبورگ پاسخ

بالعکس . دانندشان را مؤثر و بسیارمؤثر میو سیرالئون اقدامات دولت

 پاسخ دهنده در آرژانتین، بوسنی و هرزگوین، 10 هر  نفر از7درحدود 

کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، لتونی، لیتوانی، پاکستان، پرتقال، 

رومانی، اسلوونی، اسپانیا، آمریکا، انگلستان و ونزوئال معتقدند اقدامات 

  . اثر بوده استفایده و کامالً بیشان بیدولت

  .دولت در طی زمان ثابت باقی مانده است انتقاد از اقدامات -2-4

شان در طی زمان تغییر نکرده  ارزیابی مردم از اقدامات دولت
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در حالی که تعداد اندکی . اي ایجاد شده استهاي منطقهما تفاوتاست ا

از مردم در آسیا و اقیانوسیه، آمریکاي التین و کشورهاي پایین صحراي 

 نیز همانند 2010ه با فساد را در سال شان در مقابلآفریقا اقدامات دولت

 مؤثر می دانستند، روند متناقضی در کشورهاي تازه 2007سال 

یافته و آمریکاي شمالی مشاهده شده و این افراد بیان کردند که استقالل

  . شان رخ نداده استهیچ گونه پیشرفتی در اقدامات دولت

 که احساس  مقایسه زمانی و منطقه اي درصد افرادي- 11نمودار 

  می کنند اقدامات ضد فساد دولت مؤثر بوده است

 از مردم پرسیده شده است 2010 براي نخستین بار در بارومتر -

که براي جلوگیري از فساد در کشورشان به چه نهادي بیش از همه 

اي قابل اعتماد نتایج نشان می دهد که همه نهادها تا اندازه. اعتماد دارند

در این میان، تقریباً . باشندها میل اعتمادترین نهاد، رسانهاند اما قاببوده
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. شان به خاطر جلوگیري از  فساد اعتماد دارندبسیاري از مردم به دولت

اما یک چهارم کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند به هیچ نهادي 

 پاسخ دهنده اعالم کرد 10تقریبا یک نفر از هر . اطمینان و اعتماد ندارند

هاي هاي غیردولتی و سازمانه ترتیب به بخش خصوصی، سازمانکه ب

  ). 12نمودار (المللی بیش از سایر بخش ها و نهادها اعتماد داردبین

  

مردم به چه کسی بیشتر از همه در :  اعتماد مردم– 12نمودار

  جلوگیري از فساد اعتماد دارند؟

  

.  دهداي در این زمینه را نشان میهاي منطقه تفاوت5جدول 

آنهایی که به هیچ مؤسسه یا نهادي براي جلوگیري از -ترین افرادبدبین

یافته،  در بالکان غربی، ترکیه، کشورهاي تازه استقالل- فساد اعتماد ندارند

بخش عظیمی از پاسخ . اتحاد اروپا و در آمریکاي شمالی، هستند

ردند که به در پایین صحراي آفریقا بیان ک)  نفر10 نفر از هر 4(دهندگان 

  . شان بیش از همه اعتماد دارندرهبران
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دهندگانی که در مبارزه با فساد بیش از درصد پاسخ: 6جدول 

  برحسب منطقه/ همه به این نهادها اعتماد دارند

  

 رابطه بین اقدامات ضد فساد دولت و اعتماد مردم به 13نمودار 

ه آنهایی که جاي تعجب نیست ک. نهادها و مؤسسات را توضیح می دهد

. شان نیز اعتماد دارنداقدامات دولتشان را مؤثر می دانند، به دولت

شان عمل مؤثر و مفیدي در کنند دولتبالعکس کسانی که فکر می

کننده با دهد، به هر مؤسسه و نهاد مبارزهجلوگیري از فساد انجام نمی

  .اعتماد هستندفساد بی
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  قدامات ضدفساد دولتاعتماد مردم و ارزیابی ا: 13نمودار 

  .  کار گرفته شوند مردم تمایل دارند در مبارزه با فساد به-5

 تمایل مردم به شرکت در مبارزه با فساد را 2010بارومتر سال 

 نفر معتقدند عموم مردم می توانند 10 نفر از هر 7تقریباً . بررسی نمود

مایل خود آنها براي کار گرفته شوند اما زمانی که از تدر مبارزه با فساد به

در . اي کاهش داشتشرکت در این کار پرسیده شد، تعداد آنها تا اندازه

مقایسه با زنان درصد بیشتري از مردان، بیان کردند که عالقمند به 

  ). درصد45 درصد در مقابل 54(مشارکت در مبارزه با فساد هستند

هاي درباره تمایل شخصی براي شرکت در مبارزه با فساد تفاوت

ترین تمایل شخصی در آسیا و پایین. اي نیز وجود داردمنطقه

مشاهده )  درصد53(یافتهو کشورهاي تازه استقالل)  درصد31(اقیانوسیه

  . شودمی
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   شرکت مردم در مبارزه با فساد بر حسب منطقه - 14نمودار 

  

توانند در تجربه ارتشاء بر عقیده و افکار مردم درباره اینکه آنها می

 نفر 8در حالی که تقریباً . بارزه با فساد اهمیت داشته باشند تأثیر داردم

کنند عموم مردم خواري را نداشتند فکر مینفري که تجربه رشوه10از 

 نفري که 10 نفر از 7توانند در جلوگیري از فساد مؤثر باشند، کمتر از می

ه بر این در عالو. خواري بودند، چنین دیدگاهی داشتندداراي تجربه رشوه

خواري را نداشتند،  نفري که تجربه رشوه10 نفر از 7حالی که تقریباً 

 نفر 5تمایل خود را براي مبارزه با فساد نشان دادند تقریباً کمی بیشتر از 

خواري را تجربه نمودند، بیان کردند که تمایل دارند  نفري که رشوه10از 
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  . در این فعالیت سهیم شوند

ت مردم در مبارزه با فساد و تجربه آنها از رشوه  شرک- 15 نمودار

  خواري

  

 از مردم پرسیده شد که آیا آنها رشوه 2010در بارومتر سال 

 نفر به این پرسش 10 نفر از هر 7دهند؟ خواري را گزارش می

اما زمانی که این یافته ها در سطوح منطقه . پاسخ مثبت دادند

در . شودشاهده میهاي بسیاري مشود، تفاوتاي بررسی می

بیان )  نفر از ده نفر9(آمریکا و اتحادیه اروپا، اکثریت قاطع 

اما در دولت هاي . کردند که موضوع ارتشاء را گزارش می دهند

تازه استقالل یافته، تنها در حدود نیمی از افراد تمایل خود را 

  . براي این کار ابراز داشتند
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دي یا ارائه گزارش  درصد افرادي که موافقت زیا-7جدول 

  .درباره موضوع رشوه خواري دارند

  

آنهایی که در سال قبل از آن پرداخت رشوه را گزارش 

این امر نشان می . اند، تمایلی به گزارش فساد نداشتندنموده

هاي  افراد براي دهد که پرداخت رشوه باعث کاهش انگیزش

جا و  بهشرکت در مبارزه با فساد و کاهش اعتماد آنها در مورد

  . شودمناسب بودن رویه هاي نهادي براي مبارزه با فساد می
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نگرش هاي مردم نسبت به گزارش دادن : 16نمودار 

  یک رویداد فساد و تجربه رشوه خواري

  

  نتیجه

بارومتر جهانی فساد ابزار بی نظیري است که اطالعات مفید و با 

خواري در  رشوهارزشی درباره دیدگاه هاي مردم از فساد و تجربیات

خواري بارومتر از طریق بررسی فساد و رشوه. آوردسراسر دنیا فراهم می

در بین مردم، مبناي علمی بسیار مفیدي را درباره اینکه چگونه فساد در 

کند و تا چه اندازه در آن جوامع براي مبارزه با آن جامعه شیوع پیدا می

هاي مختلف جامعه  بخشبارومتر بررسی. سازدتالش می شود، فراهم می



  32  30گزارش پژوهشی شماره                      

از نگاه مردم است و یک ارزیابی اولیه و محکم درباره اینکه رهبران 

-کنند، ارائه میسراسر دنیا چگونه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می

  . نماید

 مشارکت داشتند معتقد به 2010بیشتر مردمی که در بارومتر 

 و این پیامی براي افزایش فساد طی سه سال گذشته در کشورشان بودند

رهبران سراسر دنیا است که مردم عقیده دارند فساد همچنان همانند 

طاعونی براي جوامع است و لذا نیاز به شفافیت و سازوکارهاي منسجم و 

  . شودیکپارچه همچنان احساس می

با :  ادراکات افراد نیز با هم مقایسه شده است2010در بارومتر 

 نفر در سال گذشته رشوه پرداخت 4 نفر از هر توجه به اینکه تقریباً یک

 سطح فساد خرد در جهان، 2006 است، در مقایسه با آمار سال کرده

  .بهبود نداشته است

اقدامات بسیار زیادي باید صورت گیرد تا تضمین کند که 

دسترسی به خدمات اساسی از تسهیالت بهداشتی گرفته تا آموزشی، در 

مانند پلیس و سیستم قضایی که براي نهادهایی . معرض خطر نیست

جلوگیري از فساد ایجاد شده اند، باید به درستی و بدون هیچ لکه ننگی 

  . از فساد  براي هر فرد جامعه عمل نمایند

در بسیاري از کشورها عموم مردم احزاب سیاسی را به عنوان 

گاه این دید. نهادهایی می دانند که بیشترین تأثیر را از فساد می پذیرند

نه تنها نشانگر تصویري منفی از احزاب سیاسی است، بلکه بیانگر ضعیف 

  . شدن نقش اساسی و بنیادي احزاب در فرآیند دموکراسی است

در حالی که در برخی کشورها بیش از نیمی از مردم اقدامات 

دانند، اما تقریباً یک نفر فایده میتأثیر و بیدولت در مبارزه با فساد را بی
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این . شان بیش از سایر نهادها اعتماد دارند پاسخ دهنده، به دولت4 از هر

ممکن است مردم به اهداف اصلی : تناقض ظاهري بیانگر چند چیز است

بین باشند و احساس تعهد و حتی همبستگی به دولت دولت خود خوش

پذیري، پاسخگویی و شفافیت خود داشته باشند تا دولت با مسئولیت

 نفر، یک نفر بیشترین اعتماد را به دولت 4نی که از هر زما. عمل نماید

دهد دولت فراتر از سایر نهادها قرار خود در مبارزه با فساد دارد، نشان می

گرفته و این امر موقعیت مناسبی را براي دولت ایجاد می کند تا رهبري 

  . مبارزه با فساد را بر عهده گیرد) اقدامات(

 گیرد تا تضمین شود جامعه در معرض اقدامات بسیاري باید انجام

اعتماد مداوم و روزافزون به . خطر رشوه و فرسایش ناشی از فساد نیست

دولت جهت جلوگیري از فساد، علیرغم عملکردهاي مختلف آنها، نشان از 

هایتان عمل و نسبت هم اکنون به قول: یک پیام اولیه براي رهبران است

هاي از دست دادن حمایت. اقدام کنیدبه برآورده ساختن انتظارات مردم 

ها و اقدامات پایدار براي جلوگیري از فساد وکاهش آن در عمومی، تالش

  . کندسراسر دنیا راتضعیف می

 گرفته شد، این بود که عموم 2010نتیجه خوبی که از بارومتر 

مردم تمایل دارند در مبارزه با فساد شرکت کنند و عقیده نیز دارند که 

بایست از این ظرفیت و تعهد می. تواند بسیار مؤثر باشد میاین امر

استفاده نمود و آن را پرورش داد تا بتوان حکمرانی را ارتقاء داده به 

این شرکت عمومی .  اي که کل جامعه و مردم از آن منتفع شوندگونه

اي است بر پاسخگویی و مسئولیت پذیري ، تأکید دوباره)واقعی و بالقوه(

-انب دولت و هم از جانب مردم تا نظامی ایجاد کنند که رشوههم از ج

  . خواري و فساد را طرد کند



  34  30گزارش پژوهشی شماره                      

، گزینه انتخابی براي تمامی 2010با توجه به یافته هاي بارومتر 

شرکت : کسانی که به دنبال پایان دادن به فساد هستند، روشن می باشد

ر هر شرایطی هایی که دحلکردن مردم، توانمندسازي آنها، انتخاب راه

براي مردم کار کند و ایجاد چارچوبهاي نهادي که از این روشهاي با 

  . اهمیت حمایت کند

با ) در تمامی مظاهر آن(سرانجام اینکه، جلوگیري از فساد

گردد که مبناي حمایتی بیشتري از سوي مردم تر میروشهایی قوي

. داشته باشد
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  هاپیوست

  پرسشنامه

  : شودهاي عمومی راجع به فساد آغاز میواالتی درباره دیدگاه این پرسشنامه با سئ-1

   در سه سال گذشته سطح فساد در کشورتان، چقدر تغییر کرده است؟-الف

افزایش زیادي پیدا کرده-

مقدار اندکی افزایش یافته-

ثابت باقی مانده-

مقداري کاهش یافته-

کاهش زیادي پیدا کرده-

  بدون پاسخ/نمی دانم-

  

  کنید؟نونی دولت خود در مبارزه با فساد را چگونه ارزیابی می اقدامات ک-ب

  دولت در مبارزه با فساد بسیار کارآمد است-

اي کارآمد استدولت در مبارزه با فساد تا اندازه-

دولت در مبارزه با فساد نه کارآمد و نه ناکارآمد است -

دولت در مبارزه با فساد تا اندازه اي ناکارآمد است -

بارزه با فساد بسیار ناکارآمد است دولت در م-

بدون پاسخ/ دانمنمی-

  

   در مبارزه با فساد در کشورتان به چه نهادي بیش از همه اعتماد دارید؟-ج

رهبران حکومتی-

تجاري/ بخش خصوصی-

هاي غیردولتیسازمان-

هارسانه-

المللیسازمانهاي بین-

کسهیچ-

بدون پاسخ-
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رتان تا چه اندازه تحت تأثیر فساد هستند؟ لطفاً بر هاي زیر در کشوکنید بخش فکر می-2

 به 5 به این معناست که آن بخش اصالً فاسد نیست و 1( جواب دهید5 تا 1اساس مقیاس از 

  .  نیز استفاده کنید5 تا 1توانید از نمرات بین البته می) این معناست که واقعاً فاسد است

3.  

هاي زیر سروکار سازمان/ تان با نهاد افراد خانواده ماه گذشته شما یا یکی از12 آیا در -الف

  اید؟ داشته

  
تان به نهادهاي زیر به هرشکلی رشوه  ماه گذشته شما یا یکی از افراد خانواده12 آیا در -ب

  اید؟ پرداخت کرده

اید آخرین بار به چه منظوري این کار را  ماه گذشته رشوه پرداخت کرده12 چنانچه در -4

  اید؟دهانجام دا

  براي تسریع در کار-

اجتناب از ایجاد دردسر با مقامات اداري -

دریافت خدماتی که استحقاق آن را داشته اید-

اید  ماه گذشته رشوه پرداخت نکرده12در -

آورمبه خاطر نمی-
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دانمنمی-

  . زیر را استفاده کرده و نظر خود را بیان نمایید براي عبارات زیر از یکی از چهار گزینه-5

  بسیار مخالف-1

مخالف-2

موافق-3

بسیار موافق-4

  .  افراد عادي می توانند در مبارزه با فساد موثر باشند-الف

  . کنم اگر همکاران یا دوستانم با فساد مبارزه کنند از آنها حمایت می-ب

  .  دوست دارم در مبارزه با فساد شرکت نمایم-ج

.  یک رخداد فاسد را گزارش خواهم کرد-د

  

  :شناختیجمعیتویژگیهاي 

  : ساکن-

  روستا-1

شهر-2

  : جنسیت

  مرد-1

زن-2

  : سن

  30زیر -1

50 تا 2-30

3-65-51

65باالتر از -4

  : مجموع درآمد خانوار قبل از پرداخت مالیات

  )آخرین پنجک جمعیتی(پایین-

  )پنجک دوم(متوسط به پایین-

  )پنجک سوم(متوسط-

  )پنجک چهارم(متوسط به باال-

)باالترین پنجک(باال-

بدون جواب/ دانم نمی/امتناع از پاسخ-
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  :تحصیالت

  تحصیالت مقدماتی/ بدون تحصیالت-

  تحصیالت متوسطه-

  )دانشگاهی(تحصیالت باال-

  بدون پاسخ-

  :اشتغال

  وقتوقت یا پارهاشتغال تمام-

  بیکار-

  )داردانشجو یا خانه(بدون شغل-

  بازنشسته-

  بدون پاسخ-

  :مذهب

  کاتولیک-

  ارتدوکس-

  پروتستان-

  سایر مذاهب مسیحی-

  هندو-

  نمسلما-

  یهودي-

  بودایی-

  سایر ادیان-

کدامهیچ-
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